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Oulun Reserviupseerikerho ry:n lehti

Ammuntavuoroista
2005
Käytäntö ammunnoissa:

Puheenjohtajan kynästä
Tervehdys arvoisat
reservinupseerit
Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuun lopulla
ja hallitus jatkaa lähes samalla porukalla myös vuonna 2005.Ainoa
muutos kokoonpanossa on Saksasta kotiutuneen Paavo Niskalan
paluu hoitamaan jäsenupseerin
tehtäviä.
Hallitus sai syyskokouksessa
eväitä toimintaan ensi vuodelle.
Eräs painopistealue tulee olemaan jäsenistön fyysisen kunnon
ja kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. ORUK on jo
vuosia kerännyt jäseniltään kuntokortteja ja palkinnut aktiivisimpia kevätkokouksen yhteydessä.
Merkitsemällä suoritukset korttiin on helppo seurata omaa liikkumista ja sen säännöllisyyttä.
Muistathan palauttaa tämän vuoden kortin määräaikaan mennessä.

Kuntokorttien täyttämisen lisäksi reservinupseereja kehotetaan ottamaan osaa reserviläiskierrokseen.Kierroksen suorittamiseksi vaaditaan osallistumista
erilaisiin massaliikuntatapahtumiin, joissa lajeina voi esimerkiksi
olla juoksu, uinti, luistelu tai hiihto.Yksi hyväksyttävä suoritus on

myös reserviläisammunta, jonka
voi suorittaa helposti kerhon
omissa ammunnoissa.Reserviläiskierroksen suorittanut palkitaan
kevätkokouksessa upealla virallisella mitalilla.Tarkempia tietoja ja
ohjeita hyväksyttävistä suorituksista tullaan antamaan kerhon
nettisivuilla, seuratkaa ilmoitustaulua.
Oulun reserviupseerikerho
hoitaa perinteiseen tapaan jouluaaton kunniavartiovuoron sankarihaudalla. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten
asiasta kiinnostuneet ottakaa pikaisesti yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Onnittelut itsenäisyyspäivänä
ylennetyille sekä rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta toivottaen.
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat Tapiola-Yhtiössä puh. 886 5547/Anu
Sainio osoitteessa Kirkkokatu 9. Avainta palautettaessa jätä viesti Rokulista, jos havaitset puutteita tai kehittämisajatuksia. Majatoimikunta mielellään
kehittää yhdessä majan käyttäjien kanssa ROKULIA entistä paremmaksi.

Practical -pistooliammuntojen
osalta tukeudutaan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampumaseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.Heihin yhteyttä ottamalla
saattaa tilaa löytyä mahdollisille
ammunnoista
kiinnostunielle
myös ORUK:n puitteissa. Se vaatii kuitenkin erillista yhteydenpitoa.Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta saat yhteystietoja 040-844 3335.
Ammuntoihin osallistutaan
edelleen ennakkoilmoittautumisten perusteella. Selvitän itse aina
keskiviikkoisin onko radat PV:n
omassa käytössä, joten ilmoittautuminen tehdään aina ammuntoja edeltävän torstain iltapäivään
mennessä Petteri Närälle 0407174487 petteri.nara@mediburner.com tai Pertti Seppäselle 0405467071.
Näihin vuoroihin saattaa tulla
muutoksia ammuttajien poissaolojen puitteissa tai muista syistä.
Omalla aseella ampuminen onnistunee, kun muistaa ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksen ja
yhdistyksen jäsenkirjan. Käynti
radalle on Valkeisjärven tien kautta.
Kalenterissa on pistooliammuntojen osalta vain ns. kouluammuntarata käytössä, kiväärin
osalta 150 m rata, jossa voidaan
ampua myös sovellettyja kivääriammuntoja. Kivääriammuntaa testataan myös 300 m radalla.
tammikuu 2005
23.1.....kivääriammunnat,
rata 3/150M
helmikuu 2005
27.2.....kivääriammunnat,

rata 3/150M
maaliskuu 2005
20.3.....kivääriammunnat,
rata 3/150M
huhtikuu 2005
17.4.....kivääriammunnat,
rata 3/150M
toukokuu 2005
8.5.......pistooliammunnat,
pistooliradat
22.5.....kivääriammunnat,
rata 1/300M
kesäkuu 2005
5.6.......pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
19.6.....kivääriammunnat
RATA 3/150M
heinäkuu 2005
17.7.....kivääriammunnat
RATA 1/300M
elokuu 2005
14.8.....pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
28.8.....kivääriammunnat
RATA 3/150M
syyskuu 2005
11.9.....pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
25.9.....kivääriammunnat
RATA 1/300M
lokakuu 2005
9.10.....kivääriammunnat
RATA 3/ 150M
30.10.kivääriammunnat
RATA 3/150M
marraskuu 2005
20.11. .kivääriammunnat
RATA 1/300M
joulukuu 2005
4.12.....kivääriammunnat
RATA 1/300M

MAKSUT: KOKO ROKULI 7 euroa henkilö/tai 35 euroa/ryhmä (10
henk.) vrk.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
hallitus 2005
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Aleksanterinkatu 43-45 as. 1
90100 Oulu
antti.ukonmaanaho@rantakokko-co.com

040 566 0109

Kari Kanniainen
Varapuheenjohtaja

Tornihaukantie 6 B 9
kari.kanniainen@luukku.com

90250 Oulu
050 537 1832

Markku Mikkonen
Talousupseeri

Oivantie 12
markku.a.mikkonen@sampo.fi

90580 Oulu

Marko Kivimäki
Urheilu-upseeri

Rantakastellintie 14 E 4
Marko.Kivimaki@luukku.com

90230 Oulu

Esko Luoma-aho
Tiedotusupseeri

Päretie 15
esko.luoma-aho@kaleva.fi

90230 Oulu

Tuomas Puolimatka
Koulutusupseeri

Uittotunnelinkatu 7 A 2
tuomas.puolimatka@hotmail.com

33250 Tampere 040 535 0914

Paavo Niskala
Jäsenupseeri

Upseerinkatu 7 as. 4
oruk@luukku.com

90100 Oulu

050 532 5456

Juha Jalkanen
Sihteeri

Tykkykuja 6 A
juha.jalkanen@ouka.fi

90630 Oulu

044 260 4844
koti 311 3707

050 422 4691
koti 556 5964
044 571 7711

ORUK:n syyskokous pidettiin 26.10.Aleksanterinkadun toimistolla, kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Pöydän ääressä vasemmalta myötäpäivään Lauri Lajunen, Reino Helttunen, Juha Ukonmaanaho, Markku Holopainen, Markku Mikkonen,Antti Ukonmaanaho ja Paavo Niskala.

ORUK:n internet-sivusto julkistettiin
syyskokouksessa
Kerhon syyskokous pidettiin lokakuun 26. päivänä Aleksanterinkadun remontoidulla kerhohuoneistolla. Tavanomaisten syyskokousasioiden käsittelyn jälkeen tilaisuudessa julkistettiin ORUK:n internet-sivusto, joka löytyy
osoitteessa: www.kolumbus.fi/oruk
Sivustoilta löytyy yleisen kerhoamme koskevan informaation lisäksi mm.ajankohtaisia ilmoitusasioita ja ohjeet kerhoon liittymistä varten. Käykääpä vilkaisemassa!
Hallitus

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilistaa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista. Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittavat nykyisen sähköpostiosoitteensa jäsenupseerillemme Paavo Niskalalle osoitteeseen:
oruk@luukku.com
Hallitus

